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Itt a farsang áll a bál
Iskolánk január utolsó hétvégéjén tartotta
kétnapos farsangi mulatságát. Diákjaink
gondoskodtak a jó hangulatról. Elsõként a
mûvészeti csoport tagjai léptek színpadra „A
dzsungel könyve” címû zenés mûsorukkal.

Alsósaink jelmezekbe öltözve ünnepeltek. Ötletekben nem volt hiány.
Felsõ tagozatos diákjaink ismert té
vémûsorok és reklámok közül szemez-

gettek, de a klasszikus poénok (tanóra
kiparodizálása, szerepcsere) is megjelentek. Mindkettõ mosolyt csalt a lelkes
nézõközönség arcára.
Cikk képei az 5. oldalon
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Egészségügyi rovat
Beszámoló a TÁPLÁNSZENTKERESZT EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY 2007. évi munkájáról
2007. december 21-én az Orvosi
Rendelõben tartotta évzáró, zárszámadó
közgyûlését az Egészségügyi Alapítvány.
A kuratórium elnöke – Dr. Teleki György
– elmondta, hogy 2006-ban 1 205 111 Ft
adomány folyt be az alapítvány számlájára, 2007. elsõ 11 hónapjában 1 161 804
Ft. Magánszemélyek befizetésébõl 16%,
a falu lakossága által felajánlott 1%-ból
36% folyt be. A fennmaradó 48%-ot társas vállalkozások, elsõsorban gyógyszergyártók és forgalmazók ajánlották fel.
Ifj. Perl János polgármester úr elmondta, hogy amennyiben pályázati pénzhez
is hozzájut a falu, 2008-ban az Orvosi
Rendelõ és lakás épületében teljes szerkezetátalakítás, fûtés, vízvezeték és elektromos hálózat korszerûsítés, belsõ közfalak
áthelyezése, esetlegesen a tetõszerkezet
javítása és cseréje is megvalósulna. Reményei szerint a 2008. év végére a Patika
átköltözhetne a felújított épület Orvosi
Rendelõvel ellentétes végébe, míg a kettõ
között az idõsek nappali foglalkoztatóját
tervezik megvalósítani.

Dr. Nagy László kuratóriumi tag már
2006-ban is elmondta, hogy a nevezett
épület szembe tûnõ helyen van – a falu
fõ utcáján helyezkedik el –, ezért illõnek
tartja az egész épület egységét megõrizni
a megosztott tulajdon ellenére.
Illés Lívia kuratóriumi tag (az Idõsek
Otthona igazgatója) a jövõ év egészségügyi finanszírozási kondícióinak kiszámíthatatlanságára tekintettel arra tett
javaslatot, hogy az összegyûlt pénzbõl
2008-ban az Alapítvány 2 millió Ft-ig
vállaljon anyagi fedezetet a rendelõ felújításában, az önkormányzati épületrésszel
azonos külsõ megjelenítésében.
Dr. Nagy László szerint a rendelõ régi
részének ablakcseréje esztétikus lett.
Az 1.0 hõszigetelõ ablaküvegeknek
köszönhetõen a csecsemõ tanácsadóban
és a vérvételi helyiségben a hõmérséklet
2-3 fokkal magasabb lett a többi helyiséghez képest.
Dr. Teleki György beszámolt arról,
hogy a nyílászárók cseréjéhez NCA
pályázaton próbált az Alapítvány tá-

mogatáshoz jutni, de ez a pályázat nem
volt sikeres. Elmondta továbbá, hogy a
jelenleg használt gyors nyomtatót és az
ablakok cseréjének árát (458 000 Ft-ot),
továbbá 80 000 Ft mûködési költséget
a kuratórium mostani döntéséig saját
pénzébõl elõlegezte meg. A beszámolót
és a következõ évi felhasználási tervet
a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták. Az alapítvány pénzébõl az év
során személyi kifizetés nem történt. A
könyvelést társadalmi munkában vállalta
a Tóth Könyvelõ Bt.
Ifj. Perl János polgármester úr a falu
közös felelõsségének nyilvánította, hogy a
falu keresõ polgárai éljenek az egyháznak
és valamilyen alapítványnak adható 1-1%
adórész juttatásával, hiszen ez nem kerül
senkinek plusz pénzbe, csak az elszámolást végzõ könyvelõ cégnek oda kell adni
borítékban a kitöltött ajánlást!
A 2008-as évre mindenkinek kívánunk
jó egészséget és sikeres gazdasági évet!
Az Alapítvány Kuratóriuma

KÉRJÜK 2008-BAN TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL AZ ORVOSI RENDELÕ FELÚJÍTÁSÁT!

Reneszánsz hét a Mûvelôdési Házban és a Könyvtárban
Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója tiszteletére
2008. február 25–29.
Szeretettel várjuk elsõsorban a fiatalabb generációt egy hétnyi történelmi utazásra sok játékkal,
ismeretterjesztõ elõadással, vetítéssel és meglepetéssel.
Ízelítõ a tematikus napok kínálatából:
– rejtvényjáték, reneszánsz totó
– a reneszánsz bemutatása
– nyomdázás
– híres képek kirakása
– reneszánsz divat
– reneszánsz táncok
– reneszánsz ételek

– filmvetítések a nyomtatásról, a csillagászatról
– óriási puzzle
– Bábel tornyának felépítése
– Szentivánéji álom
– Honfoglaló játék verseny
– Mátyás mesék
– iniciálé-készítés stb.

Nyitva tartás: hétfõn, szerdán, pénteken 13 és 18 óra között, kedden, csütörtökön 9 és 16 óra között.
A rendezvény ideje alatt a könyvtár nem tart nyitva!

Várjuk az érdeklõdõket, a reneszánsz kedvelõit és Mátyás király „udvartartását”.
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NAP-tár

Február

Böjtelő hava – Télutó – Jégbontó hava
Farsang

A farsang január
6-ától (vízkereszt
napjától) a húsvét
elõtti negyedik napig, húshagyókeddig
tart. A mulatozások
fõ idõszaka a 15-16.
századra tehetõ. Különösen nagy mulatságokat rendeztek
Mátyás király udvarában. A farsangi
idõszakban az emberek maszkokat, álarcokat öltöttek magukra, és különbözõ
dramatikus játékokat is bemutattak.
Legkedveltebb figurák voltak a koldus,
betyár, menyasszony, katona stb. A
farsangot bõséges evés-ivás, játékosság,
táncolás jellemezte. Gyakori volt a három
napig tartó bálozás. Fontos szerepet játszott a farsangi bál a párválasztásban.
A farsang jellegzetes étele a fánk és a
rétes. Úgy tartották, hogy a fánknak mágikus ereje van. A sok étel fogyasztásától a
következõ év bõségét remélték. A farsang
három utolsó napja „a farsang farka” a
fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt.
Ez vidám, tavaszelõzõ ünnepség, mely a
nagyböjttel ér véget.
A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme,
amely már az óév temetésével kezdõdik,
a farsangban ér a tetõpontjára. A telet
jelképezõ bábot valami módon elpusztítják: vagy a vízbe „fojtják” vagy elégetik.
Ez a télkihordás, téltemetés.
Velencében már István napján (december 26.), Spanyolországban pedig
Sebestyén-napkor (január 20.) kezdõdik
a farsang, de Rómában csakis a hamvazószerdát megelõzõ 11 napot mondják
farsangnak, illetve karneválnak.
A mai napig õrzi ezt a hagyományt
a velencei karnevál, amely külföldrõl
is nagyon sok látogatót vonz, ez talán
Európa leghíresebb karneválja. Ahogy a
maszkviseletbõl megszületett a színház, a
velencei karnevál is azt sugallja, hogy az
egész világ nem más, mint egy hatalmas
színjáték. Farsang idején Velence a színpad, álarcosai pedig a szereplõk.
Február 2.
Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja
Keresztény ünnep, Szûz Mária megtisz-

tulásának emlékére. Sok helyen tartottak
ünnepi körmenetet. A szentelt gyertya,
minden házban fontos volt. Keresztelésig égett az újszülött mellett a rossz
szellemek ellen, a súlyos beteg és a halott
mellett. Halottak napján, húsvétkor, karácsonykor szintén meggyújtották. Ehhez
a naphoz kapcsolódik az az országosan
ismert idõjárásjóslás, miszerint ha ezen a
napon kisüt a nap, a medve meglátja az
árnyékát, akkor visszabújik a barlangjába,
s még negyven napig hideg lesz.
Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspököt a torokbetegségek gyógyítójaként tartották számon.
Emlékére alakult ki a balázsolás, balázsjárás szokása.
„A Szent Balázs doktorunknak hogy
ma vagyon napja, többször is hogy megérhessük, az Úristen adja! Kérjük ajándékát, a szent áldomását. Távoztassa
mindnyájunknak torkunknak fájását!”
(Nógrád m.)
A balázsjárás az iskoláskorú gyerekek
adománygyûjtõ toborzó szokása volt.
Február 6. Dorottya
Február 14. Bálint
Február 16. Julianna
Elsõsorban idõjárás- és termésjósló
napok.
– Bálint-napi hideg, száraz idõ jó termést hoz.

„Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”
és ellenkezõleg. „Ha Dorottya locsog,
akkor Julianna kopog.”
Február 19. Zsuzsanna
A bibliában szereplõ Zsuzsannát házasságtöréssel gyanúsították. A történet
dramatikus feldolgozása a Zsuzsánna
játék, amit a Bánságban református
gyerekek adtak elõ házról házra járva,
nagyböjt idején.
Február 22. Üszögös Szent Péter
A nap az év szerencsétlen napjai közé
tartozik. Ezért semmilyen munkát nem
végeznek, nem ültetnek, mert pl.: üszögös
lesz a búza. Azt tartják, hogy amilyen ezen a
napon az idõ, olyan lesz József-napkor is.
Február 24. Mátyás
Ismert idõjárásjósló nap. „Ha Mátyás jeget
talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.”
Az aznapi idõjárásból lehetett jósolni a
termésre és a tojásmennyiségre is.

Eltûnt!
Január 26-án a Kultúrház elõl eltûnt
egy ezüst és bordó színû nõi 24” Hauser Viva típusú MTB bicikli.
A becsületes megtaláló kérem jelentkezzen a  06 30 9768359-as telefonszámon! Jutalom: 5000 Ft!
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Iskolai hírek

Gyertyagyújtástól farsangig
A karácsonyi ünnepkör
a szokásokhoz híven az
adventi gyertyagyújtással
kezdõdött. 2007. december
3-án reggel Perger Gyula
plébános gyújtotta meg az
iskola adventi koszorújának
elsõ gyertyáját.

A Mikulást alsósaink a Mûvelõdési Házban
köszöntötték december 5-én. Az osztályok
aranyos kis mûsorokkal kedveskedtek neki,
amiért természetesen megkapták a várva várt
jutalmakat: a kis csomagokat.

A baptista szeretetszolgálatnak
köszönhetõen idén karácsonykor is
részt vett iskolánk a cipõsdoboz-akcióban. A program keretében 41 rászoruló
gyermeknek tudtunk örömet okozni az
Angliából érkezõ dobozokkal. Minden
gyerek korosztályának és nemének
megfelelõ ajándékokat kapott (például
ruhanemût, édességet, játékokat).

Luca napját mi mással köszönthettük volna, mint lucázással. A
4. osztályos tanulók
Luca-napi jelmezekbe
öltözve járták végig az
iskolát az ismerõs szólamokat zengve: „Luca,
Luca kitty-kotty…”.

Köszönet
Az iskola diákjai nevében köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a
karácsonyi ünnepek meghitté tételéhez.
Bognár Lajosnak, Kiss Károlynak, Purgai Ferencnek,
Török Józsefnek, Gerseiné Török Piroskának, Kocsis
József vállalkozónak, Neválovitsné Polgár Adriennek,
Nagyné Hegedüs Juditnak, Talabér Tamásnénak, Sipos
Andrásnak, Perl János polgármester úrnak, Szétag Csabának és Mészáros Györgynek.

Diákjaink színvonalas
mûsorral emlékeztek meg
Jézus születése napjáról,
melyet december 22-én az
iskolában, szenteste pedig
a szentkirályi és a táplánszentkereszti templomban
is bemutattak. Fúvosaink az
éjféli misén köszöntötték a
Megváltó születését.

A gyerekek, a pedagógusok
és a szülõk összefogásával a karácsonyvárás jegyében betlehem
épült az iskola elõtt. Az adventi
idõszakban nem volt olyan gyermeki szempár, amely figyelemre
ne méltatta volna ezt az alkotást.
Miközben a betlehemet nézték,
talán azt is megsejtették, hogy az
ünnep lényege nem csak a fenyõ
alatt sorakozó ajándék, hanem a
szív gazdagsága, az emberi összefogás ereje, mely többet ér a talmi
csillogásnál. Most elérkezett a
hála ideje.
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Iskolai hírek

Itt a farsang
áll a bál
Művészeti csoport

Újra számítástechnika tanfolyam
Az elmúlt években sikeresen lezajlott több számítástechnika tanfolyam
is nagyközségünkben, ezért, no meg a
hihetetlen érdeklõdés miatt újra kezd
körvonalazódni egy turnus beindítása
nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok
részére. Alapfokú számítógép-kezelõi
ismereteket tanít képzett oktató. Fontos, hogy OKJ-s bizonyítványt nem
tudunk adni, mert erre nincs jogosítványunk, de a számítógép alapvetõ
kezelését, megszerettetését bátran
vállaljuk. Az oktatás valószínûleg 6
alkalmat venne igénybe.
A tanfolyam költségeirõl késõbb
tudunk tájékoztatást adni. Minimum 8,
maximum 16 fõ jelentkezését várjuk.
Jelentkezni személyesen a Jókai
Mór Könyvtárban, vagy telefonon a
06/30-659-0275-ös számon lehet 2008.
március 7-ig.
Információ is innen szerezhetõ
be, valamint a 06-30/659-0275-ös
telefonszámon Meskó Krisztián,
mûvelõdésszervezõnél.

Eladó

Kézi gyalugép: Skil 250w 1 késes		
10.000 Ft
Felsõmaró: Ferm fbf-850e 850w		
20.000 Ft
Kézi körfûrész: Makita sr 1800 1150w
35.000 Ft
Kisipari kombinált gyalugép: hosszlyukfúró, maró, egyengetõ, körfûrész,
késekkel, fûrészlapokkal, kulcsokkal
60.000 Ft
Érdeklõdni lehet: 06/70 773-16-98 vagy
06/94-377-703-as telefonszámon.

Állandó
telefonszámok:
Községi Önkormányzat:
577-048
Polgárőrség:
06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Perger Gyula, Plébános Úr:
06-70/332-1327
Gyepmester: 70/362-2655
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Portré

Kovács Lászlóné Pungor Marika köszöntése
40 év az egészségügy szolgálatában!
Egy különösen szép jubileumról szeretnék megemlékezni! Szép ez a jubileum,
mert 40 év egy munkahelyen, ez nagyon
szép idõ és a hölgyeknél egyébként is ritka.
Különösnek pedig azért tartom, mert ezt
pont az egészségügyben eltölteni nem mindennapi teljesítmény! Mindnyájan tudjuk,
hogy emberekkel bánni, a sokféle ember
elvárásának megfelelni, sõt a bajukban
segítséget nyújtani a megelégedésükre, ez
hálátlan, embert próbáló feladat.
Marika 1968. január 2-án állt munkába
Táplánszentkereszten a Községi Tanács
Egészségügyi Szolgálatánál. Pungor
Hugi, ahogy sokan szólították, sõt szólítják ma is, fiatalon szembe kellett hogy
nézzen azzal a helyzettel, hogy senki nem
próféta a saját hazájában! Szorgalmas és
ügyes munkájával bizonyította rátermettségét, sõt elhivatottságát, az egészségügy
iránti elkötelezettségét. Így a tisztelete
egyre nõtt.
Részt vett minden lehetséges továbbképzésen, sõt vállalta a vizsgákat is – mindig kiváló eredménnyel! Érdekelte az
orvostudomány fejlõdése, a gyógyítás

új útjai, a nem gyógyszeres terápiák
lehetõsége.
Figyelmesen átolvasta a zárójelentéseket és igyekezett a kórházból megérkezett
betegeknek, elsõsorban a daganatosaknak, reményt, vigasztalást nyújtani.
Egy újonnan kiderült rosszindulatú
betegségtõl megroppan, lelkileg megrogyik az érintett! Ezt Marika jól tudta és
igyekezett – és ma is igyekszik – az érintetteknek lelki támaszt nyújtani! Életmódi,
étrendi, sõt a kórházi gyógyszeres és
radiológiai kezelések mellé, a beteg saját
immunitását erõsítõ kiegészítõ gyógyítási
lehetõségeket vázolta és vázolja fel ma
is a betegnek. Évtizedekkel ezelõtt már
saját meggondolásból azt vallotta, hogy
az orvosi rendelõben rossz a gyógyítás és
a megelõzésre irányuló munka aránya,
több idõt, több erõt és figyelmet kellene
szentelni a megelõzésre! Jó lenne a mainál hatékonyabban rábírni az embereket,
hogy szedjék a betegségek megelõzését
célzó gyógyszereket akkor is, ha az elhagyásuk miatt nem jelentkezik egyszerre
semmi tünet és a megelõzést szolgáló

Humanista pesszimizmussal (?)
Hurráoptimizmusom segítõ keze néha
Isten ujjaként érint meg, hogy a keserédes
mindennapokban fellelhetõ legyen a kávészünetnyi boldogság is.
Glosszáim hossza nem mérhetõ felháborodásom mértékével, egyirányú út vezet
ugyanis néha a lélekidomárok idegszaggató feladatához, hogy megértsem az emberi
(kultúr)passzivitás mikéntjét. Táplánszentkereszt élen jár ebben a kategóriában, s
lehetnek egyéb irányú kifogások egy-egy
elszalasztott színházi elõadás megtekintése
kapcsán, de nem egy nap (egy rendezvény)
alatt kell nyarat csinálni. Bár, itt néha még
a fecskét is meg kell kreálni hozzá.
Alapgondok, alapiskolai hiányosságok,
melyeknek újratermelése gõzerõvel folyik.
Nem mind arany, ami fénylik! Agyonhallgatott aranyköpés, de igaz és kicsi gondolkodás után fényre kerül az igazság, lehull a
lepel a gaz agytágítók tetteirõl.
Reneszánsz év lévén, talán még több
idõt kellene a kultúrára fordítani, áldozatot hozni a könyvismeret oltárán, hiszen
lassan már a betûket sem ismerik fel az

emberek. (Lehet, hogy ezért dõreség a
részemrõl plakátokat készíteni???)
Ha egy vekkeróra képes felébreszteni
minket az édes álomból, akkor talán egy
ágyú csak megteszi, hogy felébresszen
mindenkit az édes életbõl (Fellini után szabadon!), mert az alapkonfliktusunk onnan
fakad, miszerint „mi szerint” daraboljuk
napjainkat. Lényeges dolog, ha evésünk
változatos, akkor a kultúrfogyasztás is
tartalmazzon finom ízeket. Idén például
Mátyás-féle reneszánsz konyhát.
Agyonhangsúlyozott téma, de nem lehet
elégszer…
Figyeljünk már oda gyermekeinkre.
Semmiféle indok nincs arra, ha a gyerek
hülyeségeket csinál, ne adj Isten kárt tesz
valamiben, valakiben. A rosszalkodásnak
is vannak határai. Egy gyerek sem születik
hülyének, a felnõttek a hibásak. Ha nem
tud rendesen beszélni, ha kifejezéstelen
arcánál már csak a kifejezéstelen szavai
elkeserítõbbek. Ébresztõ emberek, jó reggelt Táááááápppláááááánszentkeeeeereeeeeeeszt!
Meskó Krisztián

gyógyszer pozitív hatása csak évtizedek
múlva lesz mérhetõ!
Hogy mit jelent nekem Marika az
elõbb elmondottakon túl az Orvosi
Rendelõben?
Nincs gondom a hátteremre! Ez amilyen röviden megfogalmazható, annyira
bonyolult, nagy odafigyelést igénylõ munka. Mindig van tû és fecskendõ, mindenféle injekció, mert ezek hiányát Marika
észreveszi, megrendeli, helyre rakja a
szállítás után. Nem kell felszólítani, hogy
a nem steril eszközöket tisztítsa meg és
sterilizálja. Rendezi a közlönyöket, sõt
felhívja a közlönybõl bennünket érintõ
rendelkezésekre a figyelmemet. Még
a családi évfordulókra, névnapokra is
figyelmeztet. Mindebbõl mindenki láthatja, hogy a testén túl a lelke is ott van a
munkahelyén. Nem véletlen, hogy nyugdíj
mellett is tovább dolgozhat. Ezt szeretném elsõsorban a magam nevében, de a
falu egésze nevében is megköszönni!
KÍVÁNUNK MARIKÁNAK TOVÁBBI
SOK-SOK JÓ EGÉSZSÉGBEN ELTÖLTÖTT BOLDOG ÉVET!

Kiváló minőségű fonalból készült

vékony és vastag
pamut zokni
közvetlenül a gyártótól.
Többfajta színben és méretben.
31-46-ig, de
lehet extra méretben is.
Cím: Táplánszentkereszt,
Vörösmarty M. u. 8.
Tel.: 789-756, 06-20/373-3147

A Pogiházban
naponta friss cukrászsütemény
kapható.
Sütemény- és tortarendelést
felveszünk.
Érdeklõdni lehet
a 314-270-es telefonszámon és
a Fõ út 26/D szám alatt
10 órától 20 óráig.
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Ildikó konyhája

Kultúra
Újra filmtörténet felnôtteknek tanfolyam
2008. február-március

Táplánszentkereszt községben 2005.
február 4-e óta mûködik a Táplán Mozi.
A filmszínház mellett ritkábban a Morzsányi Filmklub is vetítésre hívja nézõit,
egy-egy kellemes este eltöltésére, s utána
akár beszélgetésre is sor kerülhet.
2005. április 9–10-én került megrendezésre a hamar nagy népszerûségre szert
tevõ „VAS-FILM” – Vas
megyei filmfesztivál az
amatõr filmkészítõk számára, amelynek immáron
a negyedik változatára
készülünk 2008. április
19–-20-án.
Ezen elõzmények, s a
jelen tapasztalatai sarkallnak arra minket, hogy
az iskolai filmoktatásból már vagy még
kimaradó ifjabb és korosabb érdeklõdõ
felnõttek számára egy rövid kurzust indítsunk filmtörténet témakörében még
2007-ben. Négy kitartó tanuló ülte, izgulta végig a hat alkalomból álló elõadássorozatot és tettek sikeres vizsgát tavaly
áprilisban.
2008. február-márciusban bárkinek
lehetõsége nyílik újra közelebbrõl meg-

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ!

HÁZHOZ IS
MEGYEK!
Pedikűr? Lábaiért kezeskedem!
Manikűr? Francia és
hagyományos…
Műköröm? Zselés és porcelán.

KEDVEZŐ ÁRAK!
Időpont egyeztetés:
Pozsgai Ildinél
Táplánszentkereszt, Kossuth u. 19.
Tel.: 30/23-76-098, 94/577-087

ismerkedni a némafilmek korával, a
film dramaturgiai elemeivel, az újhullámos alkotókkal, vagy akár napjaink
filmkészítõivel, Hollywood lecsengett
nimbuszával, a magyar film múltjával,
jelenével, jövõjével.
Filmtanárok, filmszeretõk várják tárt
karokkal az érdeklõdõket, a mozgókép
szerelmeseit, akik nem
csak a filmnézés örömét,
de a filmek világának
megértését is célul tûzték
ki.
A kurzus helyei a Jókai
Mór Mûvelõdési Ház és
Könyvtár épületei, az
elméleti oktatás inkább a
Könyvtárban, a vetítések
pedig a Mûvelõdési Házban kerülnek
lebonyolításra.
Jelentkezni lehet
Meskó Krisztiánnál személyesen, illetve az
577-072-es, valamint a 06-30/659-0275-ös
telefonszámokon 2008. február 22-ig.
A tanfolyam költsége mindössze 3 000
Ft, mely magában foglalja a 6 alkalmas
kurzust, valamint az oktatási segédanyagot és a tanúsítványt.

Próbálja ki
a termoakupresszúrás
masszázságyat!
A masszázságy rendszeres használata
során a gerincoszlop rendellenességeinek tartós korrigálásával javul az
egészség.
Hatásai:
– erõsíti az immunrendszert
– lazítja az izmokat
– méregtelenít
– feloldja a meszesedést
– csonterõsítõ hatása van
– vesékre
– vérnyomásjavító
– vércukorra is jó
– izomcsomókat lazítja.
1 kezelés 40 perc = 500 Ft.

Bejelentkezés:

06-30/946-6050
Táplánszentkereszt, Rét u. 22/e

Kaptam egy fantasztikusan egyszerû
és felséges receptet!
Fantasztikus, mert az év minden
szakában elkészíthetõ,
egyszerû, mert nem sok minden kell
hozzá és végül, de nem utolsósorban
felséges, mert nemcsak vitamindús,
hanem rendkívül finom is!
A receptet Sipos Klári nénitõl szereztem be, aki elmondta, hogy miért
olyan kedves számára:
– Nem is tudom ki szereti ezt jobban
nálunk. Talán mindenki a legkisebbtõl
a legidõsebbig. Szegény nászasszonyomtól kaptam már jó pár éve. Szakács lévén, sokszor készítette munkahelyén. Én most úgy adom neked,
ahogy tõle kaptam.
KÁPOSZTASALÁTA
KLÁRI NÉNITÕL
Hozzávalók:
2 db közepes fehér, 1db kicsi fej vörös
káposzta
2 liter víz
2,(5) 20%-os ecet
30 dkg kr.cukor (ezeket felforralni)
2 fej vöröshagyma apróra vágva
A káposztát szép szálasra vágjuk,
összekeverjük a hagymával és leöntjük
az elkészített lével.
Másnapig állni hagyjuk, és ha már
jól összeértek az ízek, akkor fogyasztjuk.
Jó étvágyat hozzá! Pozsgai Ildikó

Tippek, fortélyok:
1. Ha a szem- és szájceruzát használat elõtt fél órával a hûtõszekrénybe
tesszük, akkor nem málik szét amikor
meghegyezzük.
2. Az egymásba rakott, összeragadt
vizespoharakat könnyen szétszedhetjük, ha a legfelsõbe hidegvizet engedünk, a legalsót pedig meleg vízbe
állítjuk.
Pozsgai Ildikó

Véradás
Véradás lesz az Apáczai Csere János
Általános Iskolában 2008. február 8-án,
pénteken 16 óra és 19.30 óra között.
Minden kedves segítõkész embert
szeretettel várunk!
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Sport

Karate hírek
Övvizsga
A helyi mûvelõdési házban 2007.
december 16-án megtartott övvizsgán
részt vevõ gyerekek a hosszú felkészülés után gyakorlati és elméleti tudásukat is próbára tették. Mindannyian
szépen szerepeltek: mindenkinek
sikerült a következõ övfokozatot
megszereznie.
Bal oldalon az edzõ, Németh András
1 danos mester, jobb oldalon a vizsgáztató Schwarz Péter 4 danos mester.

Sportaktívák

Évzáró karate-buli

A Vas Megyei Sportigazgatóság rendezésében
ünnepélyes keretek között átadásra kerültek a
megyei SPORTAKTÍVÁK díjak, melyet a 2007.
évben kimagasló eredményeket elért sportolók,
edzõk, sportvezetõk kaphattak meg.
A Tápláni Karate Sportegyesület sportolói közül
Habda Zsolt, Kassai Csaba és Németh Marcell,
valamint edzõjük Németh András is a díjazottak
között volt. A fiúk az országos versenyeken és az
Európa Bajnokságon elért eredményeikkel érdemelték ki ezt a rangos elismerést.

A Táplán Mozi
februári programja
• Február 19. 18 óra – Táplán Mozi 		

Chris Weitz: Az arany iránytû
• Március 4. 18 óra – Táplán Mozi
Robert Zemeckis: Beowulf –
Legendák lovagja

2007. december utolsó napjainak egyikén a Jókai Mór Mûvelõdési
Házban ismét összegyûlt a Tápláni Karate Sportegyesület, hogy megtartsa a már hagyományosnak tekinthetõ évzáró összejövetelét.
Az elnökasszony, Babi évértékelõ beszéde után az év tréfás összefoglalója és a „leg”-ek kiemelése következett, ami megteremtette az
alaphangulatot. Ezután a vidám, játékos sorversenyekben, elméleti
vetélkedõkben mérhették össze a tudásukat a sportolók: a három csapatban a 6 évestõl a 17 évesig, sõt a szülõknek is jutott bõven feladat.
A több mint három órán át tartó verseny és az eredményhirdetés
után a beszélgetésé és a sütizésé volt a fõszerep. Mindenki jól érezte
magát.

Valentin-napi
Geyzir-bál
Újra bál lesz
a Jókai Mór Mûvelõdési Házban

2008. február 16-án
22 órától.
Zenél a Geyzir együttes.

Értesítés
A zöldség-gyümölcs árusítás a Fõ út
5. sz. alatt található a téli idõszakban.
Továbbra is várom kedves vásárlóimat!
Orbán Csaba

Kapunyitás 21.00-kor
Belépõ: 700 Ft

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk!

Kérjük a lejárt
kölcsönzési határidejû
könyveket vissza!
Újra felütötte fejét a renitens viselkedés az olvasóközönség köreiben.
Rengeteg könyv nem került vissza a
mai napig sem a könyvtár állományába. Nem ritka a több hónapos elmaradás sem!
Kérem, hogy a vállalt kötelezettségnek eleget téve, szolgáltassák vissza a
könyveket.
Ui.: Már ácsolják a szégyentáblát.
Meskó Krisztián

Tápláni Fórum

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:

Táplánszentkereszti havilap.

2008. február 25.
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